
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

We zijn op zoek naar u als Sales Assistant / Verkoper  
Deeltijd (M/V/D) in Malden 

(Winkelcentrum Malden) 

 
 

Al meer dan 50 jaar staat Bonita voor moderne hoogwaardige mode voor de "Best Ager" klant. Onze 

collecties kenmerken zich door liefdevolle details, uitstekende pasvormen en ideale combineerbaarheid. 

Vriendelijke en competent klantenadvies en uitstekende klantenservice maken deel uit van onze 

bedrijfsfilosofie. Bij meer dan 500 POS's in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland is ons 

gemeenschappelijke doel om onze klanten te inspireren. 

 

Meer dan 1.800 medewerkers dragen bij aan het succes van het bedrijf en maken deel uit van de Bonita-

familie. We hechten grootte waarde aan wederzijds respect en een open, waarderende interactie met 

elkaar. We richten ons de komende jaren op winstgevende groei – ook op nieuwe locaties. 

 

Jouw taken 
• Je adviseert en bedient onze klanten vakkundig en professioneel 

• Met oog voor detail implementeer je de specificaties m.b.t. de productpresentatie 

• Je handelt in de Store alle voorkomende kassahandelingen af 

• Je zorgt voor ons assortiment en het magazijn 

Dit is wat we van jou willen 

• Je bent geïnteresseerd in een boeiende intensief adviserende taak in de detailhandel 

• Idealiter breng je initiële professionele ervaring in de detailhandel, of de textielindustrie met je 

mee 

• Mode en trends zijn je passie 

• Je bent een zeer communicatief en open persoon 

• Vriendelijkheid en klantgerichtheid zijn voor jou vanzelfsprekend 

• Je hebt een zeer goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift 

Dit is wat je van ons kunt verwachten 

• Platte hiërarchieën en een waarderende werksfeer 

• Korte besluitvormingstrajecten en transparante communicatie 

• Zelfstandig en gemotiveerd werken in een collegiaal team 

• Uitgebreide inwerktijd- en individuele ontwikkelingsmogelijkheden 

• Aantrekkelijke personeelskortingen bij BONITA en kortingen bij andere bekende bedrijven 

• Je krijgt een extra vrije dag voor je verjaardag zodat je kunt genieten van deze dag 

Sales Assistant/ Verkoper (m/v/d) 



• Met ons programma „medewerkers werven medewerkers” ontvang je een bonus als de 
aanbeveling succesvol is 

 

Maak deel uit van een geweldig team en solliciteer bij ons: sollicitatie@bonita.eu 

www.Bonita.de 

BONITA GmbH • Kesseldorfer Rott 39 • 46499 Hamminkeln 


